


Hristiyan hayatının birçok görkemli faydalarından biri,  başarıya sonsuza kadar çağırmasıdır. Tanrı'nın sizin için 
hayalini kurduğu şey sürekli ilerleme kaydetmek ve yükselen bir başarı elde etmektir. Tüm çabalarınızda verimliliğiniz 
ve yükselişinizin artmasını beklemektedir.

Hayatın inişli çıkışlı olduğunu söyleyen insanlar var, ama Kutsal Kitap adil olanın yolunun parlak bir ışık olduğunu ve 
mükemmel güne daha güçlü ve daha parlak bir ışık kazandığını söylüyor (Süleyman'ın Özd 4:18). Bu, hayatınızın 
yalnızca yukarı ve ileriye doğru tek bir yoldan geçmesi gerektiği anlamına gelir; ve bunun için başka bir seçenek yok. 
Yeniden doğduğunuzda Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzda mirasınız budur.
Yaşamdaki yolunuz tutarlı bir büyüme, istikrarlı refah ve bitmeyen başarılardan biri haline gelir.

Kutsal Yazıların ilk bölümün tamamını okuduğumuzda, İshak'ın bereketlerle kaplandığını, ilerlediğini ve büyüdükçe 
büyüdüğünü görüyoruz. Başka bir deyişle, Gerar'da açlık olsa bile, ilerleme kaydetti ve hayatının her alanında 
başarılı oldu. Aradığınız hayat budur: bir yaşam, ilerleme ve büyüme. Bu yıl, yaşadığınız ülkedeki yaygın ekonomik 
durumdan bağımsız olarak, ilerleme kaydedebilir ve gelişebilirsiniz.

Rab İsa, Yuhanna 15: 1-8'de şöyle dedi:” Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her 
çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Babam çok meyve 
vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.” .Eğer çabalarınızda verimli ve etkili olursanız, Tanrı sizin 
daha fazlasını elde edebilmeniz için verir. O senin başarın hakkında senin olabileceğinden daha heyecanlı ve tutkulu.

Böylece, her zaman bilinçli olmalısın. Başarı mutlaka bir hayatın tam sonunda veya bir yıl sonunda ölçülen değil 
unutmayın; farklı aşamalarında ölçülebilir. Eğer başarının bilincinde iseniz, bu bilinç sizi yarın daha yüksek bir başarı 
düzeyine götürecek. Başarısızlık düşünmeyin, başarı anlayışına sahipsiniz. Başarı tavrı geliştirdiğinizde, hayatınız 
sonsuz bir zafer ve refah akışı olacaktır.

Başarı zihniyetinizi geliştirmek ve ilerlemek için bilinçli çabalarla 2018 yılına başlayın. Başarı zihniyeti, sıradan bir 
hayattan sizi korur ve mükemmeliyet kültürüne sahip olmanıza yardımcı olur. 2018 yılı boyunca bugün ve her gün 
heyecanlı olun, Tanrı zaten başarılı bir iş yaptı sizin için! Hayatın ve kazanmanın krizleriyle yüzleşmek için ne 
gerekiyorsa sende var. Bu dergi şifa Okulu'nun yayınıdır. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan 

kısmen veya tamamen üretim yasaktır.. 
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İshak o ülkede ekin ekti ve o yıl ektiğinin yüz katını biçti. 
RAB onu kutsamıştı.İshak bolluğa kavuştu. Varlığı gittikçe 

büyüyordu. Çok zengin oldu. ( Yaratılış 26:12_13).
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4 yaşındaKİ Thabane Cezanın, göğsünde bir yumru fark ettiğinde 

3başlayan perişan bir hikayesi var. Her geçen gün, yumru daha büyük 
görünüyor. Panikledim, hemen hastaneye gittim ve bir dizi testten 

sonra doktor meme kanseri teşhisi koydu. Thabane umutsuzca iyileşmek 
istiyordu ama hastalık ve agresif tedaviler  vücuduna zarar verip  işini ve 
ailesini etkilemeye başladı. Onun müthiş bir mucize ihtiyacı vardı, ve şifa 
okulu onun sorununa bir cevap ve çözüm sağladı. 

Kalbindeki inançla, ve artan beklentisiyle, Thabane Johannesburg, Güney 
Afrika, 2016 yılında şifa Okulu Sonbahar oturumuna katılmak için gitti. Orada 
iken, Tanrı onun hayatını sonsuza dek değiştirdi Tanrı'nın gücü ile  dokundu. 
Ruhsal ve fiziksel, vücudunda hastalık ya da acı yok. Thabane muhteşem bir 
hayat yaşıyor ve Tanrı'nın iyiliği için yaşayan bir tanığıdır. 

Hayatındaki harikalar hakkında anılar ... ... Thabane her şeyin nasıl 
başladığını hatırlıyor. “Haberi duyduğum ilk günü hatırlıyorum. Ağustos 2015 
idi; sağ göğsümde bir yumru fark ettim ve her gün daha büyüyordu. 
Doktorlara gittim ve bazı testler yaptılar ve bana meme kanseri teşhisi 
koydular.” Bu, Thabane'e ölüm cezası gibi geldi. Dedi ki, “ben o kadar çok 
korktum ki, doktor kanser olduğumu söyledi. Her ne kadar hala hayatta 
olsam da, duygusal ve ruhsal olarak, o anda öldüm.”

Doktorlar haftalarca ve aylarca süren ve kemoterapi, mastektomi ve 
radyasyon içeren bir tedavi planını önerdi. Thabane, "Bunların hepsine 

5

rağmen, kanserin gitmiş olacağına dair bir güvence yoktu," 
dedi. "Zamanla, kanser diğer memede veya bedenimin 
herhangi bir başka bölümünde geri gelebilir. Tedavi 
kanserden tamamen kurtulacağımın garantisi değildi. "

Zaman ilerledikçe, Thabane vücudu zayıflamış ve düzenli 
günlük aktiviteler bir sıkıntı haline gelmiştir. “Şişlik o kadar 
büyüktü ki, elbise giymek rahatsız ediciydi. Kemoterapinin 
büyük yan etkileri vardı; eklemlerimi öldürdü ve düzgün 
yürüyemedim. Saçımı ve iştahımı kaybettim. İçeride 
kalmamı ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmamı 
söylediler. O kadar zayıftım ki, artık işe gidemiuordum. 
Çocuklarımla eskisi gibi oynayamazdım. Kendi yatağımı 
bile yapamadım.

“Durumun bir sonucu olarak, anti-sosyal oldum. Artık başka 
insanlar için zamanım kalmadı.ve kendimi onların arasında 
bulduğumda  konuşmak istemiyordum. Eskiden yaptığım 
şeylerin çoğu, artık yapamıyordum. Sadece yalnız kalmak 
is ted im.  Hayat ımın her  an sona ereb i leceğin i 
düşündüğümde  o kadar depresyondaydım ki. Umut 
yokmuş gibi hissettim, cenazemi planlamaya başladım  ve 
cenaze politikalarım olduğundan emin oldum böylece 
çocuklarım iyi bakılırdı.”

Umutsuzluk ve umutsuzluğun ortasında, Thabane şifa 
okulunu duymuş. “Mart 2016'da, sekiz kemoterapi 
seansından sonra ameliyat için planlanmıştım. Babama 
bunu söylemek için aradığımda  önce şifa okuluna gelmemi 
söyledi.Tanrı'nın benim mucize almamı istediği yer 
olduğunu söyledi. Tanrı'nın beni tamamen iyileştirmesini ve 
vücudumdaki tüm kanser hücrelerini iyileştirmesini istedim.

“Tedavi günü Papaz Chris odaya girdi  ve ben ona 
baktığımda  içimdeki bir şey  hayatımın bir daha eskisi gibi 
olmayacağını söyledi. Bana geldiğinde, bana söylediklerini 
hatırladım. Dedi ki: "İsa seni iyi yapıyor.'Tanrı'nın gücü 
bilincimi boğdu, titremeye ve ağlamaya başladım. 
Bedenimde ne ler  o lduğunu b i lmiyordum,  ama 
muhteşemdi. Sonra pastör bana, " özgürsün. Sedyeden 
kalkıp yürüdüğümü hatırlamıyorum, ama yürüdüm. Tam 
orada oldu ve iyileştiğimde  hayatımda harika bir dönüm 
noktasıydı.”

Kalbinde açan umut çiçekleri ile, Thabane, acının gitmesi 
ve hayatına geri döndüğüne göre yeni bir bakış açısına 
sahiptir. Thabane, hayatında yer alan dramatik dönüşümü 

onaylamak için planlandığı gibi ameliyat randevusuna 
geldi. Doktorlarla karşılaşması üzerine konuşuyor: 
"Ameliyat randevum için planlandığı gibi gittim, ancak 
doktor beni muayene ettiğinde bir şey bulamadı; hastalık 
tamamen gitmişti. Hangi göğüsün hasta olduğunu sordu ve 
ona doğru olanı söylediğimde bana daha fazla test 
yaptırmamı söyledi.

"Taramaların ve testlerin ardından radyolog, sonuçlarımı 
dosyalarımdaki kayıtlarla karşılaştırdı ve böyle bir şeyi hiç 
görmediğini söyledi. Sonra her iki göğüslerini de almak 
zorunda kalacaklarını söyledi çünkü kanserin nerede 
başladığını veya durduğunu söyleyen yoktu. Onlara 
iyileştiğimi ve ameliyat olmam gerekmediğini söyledim, o 
yüzden ayr ı ld ım.  Doktor la rdan b i r i ,  amel iya t ı 
gerçekleştirmem konusunda ısrar etmek istedi. Onu 
reddettiğimde, kanser çok agresif ve hızlı büyürken 
yaşamak için 6 ay yaşayabileceğimi söyledi. Onu 6 yıl 
içinde arayacağımı söyledim. Ne yaptığımı görmek için 
beni aylık kontrol etmeye başladı. Her seferinde işte 
olduğumu ve ona iyi olduğumu söylediğimde çok şaşırdı.

"Kasım 2016'da tekrar test edilmeye karar verdim, ancak 
tıbbi geçmişim hakkında hiçbir şey bilmeyen farklı bir 
doktora gittim. Sonuçlar bedenimde kanser izi olmadığını 
gösterdi. Bitti ve yenildi. Ben özgürüm, iyileştim ve 
yaşıyorum! " 

Thabane, mucize için Tanrıya minnettar, mümkün kılanları 
takdir ettiğini de ifade ediyor. Dedi ki, "Teşekkür ederim, 
Pastör Chris, çağrınızı onurlandırdığınız için. Seni çok 
seviyorum. Tanrı sizi kullanmaya ve kutsamaya devam 
etsin. Ortaklar, siz çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Bugün 
buradayız; hayatımız ve hayatlarımızın Anlamı var, 
verdikleriniz sayesinde. "
 
Johannesburg, Güney Afrika'da 2018 Şifa Okulu Sonbahar 
Oturumu'na nasıl katılabileceğiniz hakkında daha fazla 
b i l g i  i ç i n  l ü t f e n  z i y a r e t  e d i n 
www.enterthehealingschool.org. 
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Sevgili ortaklar 2017 yılındaki  lüks  büyüme, önemli başarılar ve kalıcı üretkenlik zamanı için  teşekkür 
ederiz. Mucizeyi, sevginizle armağan ederek birçok kişinin hayatında bir gerçek yaptınız. Gerçekten 
minnettarız ve size sürekli olarak iyilik, yükselme, tanrısal sağlık ve diğer özel nimetleri yaşamanız için dua 
ediyoruz. 

2018 yılı daha da şanlı bir zaman olmayı vaat ediyor ve bizlerin şanının eskisinin görkemini aşacağını 
biliyoruz. Bu nedenle, büyük sevinç ve heyecanla, Tanrı Ruh'u ile birlikte ortaklaşa gerçekleşticeğimiz 
birçok şeyi bekliyoruz. Şifa Okuluna bağlılığınızdan dolayı, yeryüzündeki halklara ve uluslara şifa, umut, 
sevinç ve kurtuluş gibi daha fazla etki yaratmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim ve Tanrım sizi korusun.

      1.   Şifa Okulu Oturumu
Her yıl, çeşitli ülkelerde Şifa Okulu oturumları düzenliyoruz. Bunlar binlerce katılımın olduğu İsa'nın 
sevgisini ve şefkatini tebliğ etmek için gereken zamanlardır. İyileştirilenler, Tanrı'nın Sözü ile 
donatılmış olarak İncil'i yaymışlar ve tanıklıklarına iman katıyorlardı. Ayrıca, çeşitli ülkelerden 
hizmetkarlar Pastör Chris Oyakhilome ile bir süre için Şifa Okulu'nu ziyaret ederler. Daha sonra 
ülkelerine dönerek ulusları etkilemek konusunda kararlılar.

Rolünüz
ü Oturumları duyurmak ve insanları davet etmek
ü Şifa Okulu dua ağı'na katılmak ve seanslar için dua etmek
ü Seansları vermek.

      2.   Küresel Gençlik Liderleri Forumu
GYLF dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca genç yaşamı değiştirmekte önemli bir rol oynamıştır. 
Forum, topluluklarının gelişimine katkıda bulunmak için daha fazla gençliği eğitti, ilham aldı ve 
donattı.

Rolünüz
ü Yaklaşan 2018 Uluslararası Paskalya Gençlik kampı sponsorluk
ü Gençlik destekleri ve eğitim programları
ü GYLF konferansları için sponsorluk
ü Gençlik değişim programlarını destekleme

      3.   Loveworld Tıbbi Misyonlar
Loveworld tıbbi misyonlar topluluklara ve muhtaç kişilere insani hizmetler sunarak daha sağlıklı bir 
dünya yaratmak ile ilgilidir. Travma bakım uluslararası Vakfı ve gönüllü Tıp Birliği aracılığıyla birçok 
hayat değişti.

Rolünüz
ü Sponsor travma bakım uluslararası Vakfı projeleri – kampanyalar ve eğitim programları, 

gönüllü kan bağış girişimleri, vb.
ü  Destek gönüllü tıbbi birliği destek – yardım müdahale misyon gezileri, hastane ulaşımı, vb

Daha fazla bilgi için, ya da katılmak için 
Lütfen ziyaret edin   www.enterthehealingschool.org/partnership
veya email yazın    enquiries@enterthehealingschool.org
veya arayın: +234 8086 844 104, +27 11 326 2467, +1 416 747 7979

Şifa Okulu Ortakları ... birlikte, uluslara şifa verelim!     
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ağlıklı, dengeli bir beslenme, sağlık için 

Sgerekli olan besin maddelerini sağlayan 
çeşitli besin türlerinden oluşur. Sağlıklı bir 

diyet sürdürmek için ihtiyaç duyulan bir gıda türü, 
mineraller ve vitaminler bakımından zengin 
meyvelerdir. Takviyeler ve süslü süperfondanlarI 
unutun, bu on meyve  daha sağlıklı bir şekilde 
beslenmenizi sağlar.

1.   Şeftali ve nektarin: İki küçük şeftali veya 
nektarin, bir orta muzdan daha fazla 
potasyum içerir. Potasyum sinirleri ve kas 
sağlığını arttırır. Deriler ayrıca antioksidanlar 
için mükemmel bir kaynak sağlar.

2.  Ananas: Nasıl hazırlandığına veya servis 
edilmesine bakılmaksızın, bu tropik meyve, 
kalp krizi ve inme riskini azaltan güçlü bir 
anti-inflamatuar enzim olan bromelain ile 
doludur.

3.   Üzüm: Biraz üzüm  (tercihen kırmızı / mor) 
krampları ve anemiyi önlemeye yardımcı 
olan potasyum ve demir içerir. Üzümlerin 
kalp açısından sağlıklı olduğu kanıtlanmıştır 
ve içerdikleri quercetin ve resveratrol gibi 
antioksidanların büyük miktarda olması 
nedeniyle kalp hastalığını önlemeye ve 
kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı 
olur.

4.   Kivi: Kilo kaybı için harika, düşük kalorili, 
yüksek lifli, kolay bir atıştırmalıktır. Kiviler C 
ve E vitaminleri ile birlikte kansere karşı 
koruma ve optik sağlığı iyileştirmeye 
yardımcı olurlar.

5.    Mango: Mangolar, vücutta kemik büyümesini 
ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini teşvik 
etmek için A vitaminine dönüşen yüksek 
beta-karoten düzeyleri nedeniyle her 
zamankinden daha popülerdir. Daha da 

f a z l a s ı ,  m a n g o  g ü n l ü k  C  v i t a m i n i 
gereksiniminin% 50'sinden fazlasına 
sahiptir.

6.  Elmalar: Muhtemelen en kalorili tezgahın 
üzer inde en haf i f  o lan elmalar k i lo 
gözlemcileri için mükemmel bir seçimdir. 
Ayrıca, quercetin üzerinde ağırdırlar; bu, 
beyin hücresi dejenerasyonuna karşı korur 
ve yüksek tansiyon geliştirme riskini azaltır.

7.    Nar: Tercih edilen bir içecek olarak, nar suyu, 
kırmızı şarap ya da yeşil çaydan en az iki kez 
antioksidan kapasitesine sahiptir ve aynı 
zamanda enerjiyi sürdürür ve kan basıncını 
ve kolesterol seviyelerini kontrol eder ve 
kardiyovasküler sağlığı geliştirir.

8.  Greyfurt: Portakal, harika bir C vitamini 
kaynağıdır, ancak büyük olduğu için greyfurt 
istersiniz. Yarım greyfurt bir C vitamini 
sarayıdır ve aynı zamanda yüksek oranda lif, 
potasyum ve A vitamini içerir. Bazı çalışmalar 
greyfurtun artrit belirtilerini hafifletebileceğini 
ve hasarlı veya yağlı cilt ve saçları 
onarabileceğini önermektedir

9.   Muz: Bir muz,  Potasyum ve lif içeriği uzun 
ömürlü enerjiyi teşvik eder ve sizi gün 
boyunca uyarmaya devam eder. Yağ ya da 
tuz olmadan muzlar, granola çubuklarından 
veya çekirdeklerden daha sağlıklıdır.

10.  Yaban mersinir: Süper gıdalar olarak 
düşünülürse, yaban mersini C vitamini, 
antosiyanin ve diğer ant ioksidanlar 
hastalıklarla savaşmaya ve beyin gücünü 
artırmaya yardımcı olur. Araştırmaya göre, 
daha fazla yaban mersini yiyen insanların 
sonraki yıllarda maküla dejenerasyonu 
gelişme olasılığı daha düşük.

10

edeninizin, Tanrı`dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal 

BRuh`un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? 
Kendinize ait değilsiniz (1 Korintliler 6:19) Siz bir 

ruhsunuz, ancak Tanrı dünyada burada görev yapacak bir 
vücut verdi. Kutsal Ruh'un sizde olduğu doğrudur, ancak 
sizin üzerinizde olan hastalık, ağrı ve hastalığı yasaklamak 
sizin sorumluluğunuzdur. Kutsal Kitap,yaratılış bölümünde 
böyle yasa dışı şeylere bir son vermeni öğütler.”Bedenin 
amellerini düzeltin” Bu, soyu tükenmek, ölmek veya 
vücudun istediği fiillere izin vermemek demektir; böylece 
vücudunuzda ne olacağına karar verme hakkına sahip 
olduğunuzu bildiririz.

Vücudunuzda ne yaparsanız yapın, Rab'be hesap 
vereceksiniz (2. Korintliler5:10). Şeytan fiziksel bedeninize 
bir saldırı başlatabilir, ancak yasadışı işlemleri yasaklamak 
sizin sorumluluğunuzdadır. Unutmayın, İsa dedi”… 
yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış 
olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de 
çözülmüş olacak”(Matta 18:18) 'Bağla' kelimesi de 
yasaklamak veya yasaklanmak anlamına gelir. Başka bir 
deyişle, İsa "yeryüzündeki yasakladığınız her şey cennette 
yasak yasaklanacaktır" demektedir ... Dolayısıyla, 
vücudunuzdaki hastalığı yasadışı bir işlem olarak 
yasaklıyorsanız yasaklanmış olacaktır.

Vücudun senin dünyan gibi, Ve  bunun sorumlusu sensin. 
Bu konuda onayladığınız şey, Tanrı'nın kabul ettiği şeydir. 
Bu nedenle, vücudunuza sağlık konuşmayı ihmal etmeyin 
ve gerektiğinde yeterince dinlenin. Vücudunuz, yasadışı 
işlemler için değil, Tanrı'ya şan getirmek için iş görmelidir.

“Çünkü ete göre yaşarsan 
öleceks�n; Fakat eğer Ruh 

tarafından cesed�n kötülükler�n� 
öldürdüysen�z 

yaşayacaksınız.”(romanlar 8: 13)

İTİRAFLAR
Kim olduğumu biliyorum. Benim içimde olan dünyadakinin 
değerinden  daha büyüktür. Ilahi sağlık, zafer, hakimiyet ve 
doğruluk içinde yürüyorum. Bana karşı düzenlenmiş 
silahlar gelişmeyecek ve yasadışı işlemler vücudumda 
başarılı olamaz çünkü Tanrı'dan doğmuşumdur ve 
hayatım Tanrı'ya Mesih'le birlikte saklanır. Haleluya!
Bugün sizin Sözünüzle güçlendirildim ve yükseltildim. 
Senin Sözünle  ve Mesih İsa'da bana ait olanları elimde 
tuttuğumda, karşıt güçlere karşı inancım geçerli. Bugün 
iyileştirme, sağlık, refah ve zaferime sahip çıkıyorum.

Mesih İsa'da aşkın yaşam, sıradan algılama ve kavrama 
düzeyinin ötesinde. İsa adına Zafer, başarı, ilahi sağlık, 
bolluk, mükemmellik ve şan getiren bir hayat yaşıyorum. 
Amin.

Ben İsa aracılığıyla bir fatihten fazlasıyım! Tanrı'nın hayatı 
benim içimde, bu nedenle, tüm korku gitti! Benim başarım, 
sağlığım, refahım ve uzun hayatım garanti altındadır. 
Mesihte tamamlandığımı ilan ediyorum! Bedenimde,  
ruhumda hiçbir şey eksik değildir! İçimde olması gereken 
her şey orada ve hiçbir şeyin eklenmesi ya da çıkartılması 
gerekmiyor!

Tanrı'nın sözü benim içimde çalışıyor; bedenimde, 
zihnimde ve ruhumda çalışıyor. Yaşamımın herhangi bir 
alanında veya bedenimde ölüm yok; Tanrı'nın sözüne 
göre, Ben Tanrı'nın yaşamam için önceden planladığı iyi 
bir hayat yaşıyorum: ilahi sağlık, başarı ve zaferin bir 
hayat.
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işlemler için değil, Tanrı'ya şan getirmek için iş görmelidir.

“Çünkü ete göre yaşarsan 
öleceks�n; Fakat eğer Ruh 

tarafından cesed�n kötülükler�n� 
öldürdüysen�z 

yaşayacaksınız.”(romanlar 8: 13)

İTİRAFLAR
Kim olduğumu biliyorum. Benim içimde olan dünyadakinin 
değerinden  daha büyüktür. Ilahi sağlık, zafer, hakimiyet ve 
doğruluk içinde yürüyorum. Bana karşı düzenlenmiş 
silahlar gelişmeyecek ve yasadışı işlemler vücudumda 
başarılı olamaz çünkü Tanrı'dan doğmuşumdur ve 
hayatım Tanrı'ya Mesih'le birlikte saklanır. Haleluya!
Bugün sizin Sözünüzle güçlendirildim ve yükseltildim. 
Senin Sözünle  ve Mesih İsa'da bana ait olanları elimde 
tuttuğumda, karşıt güçlere karşı inancım geçerli. Bugün 
iyileştirme, sağlık, refah ve zaferime sahip çıkıyorum.

Mesih İsa'da aşkın yaşam, sıradan algılama ve kavrama 
düzeyinin ötesinde. İsa adına Zafer, başarı, ilahi sağlık, 
bolluk, mükemmellik ve şan getiren bir hayat yaşıyorum. 
Amin.

Ben İsa aracılığıyla bir fatihten fazlasıyım! Tanrı'nın hayatı 
benim içimde, bu nedenle, tüm korku gitti! Benim başarım, 
sağlığım, refahım ve uzun hayatım garanti altındadır. 
Mesihte tamamlandığımı ilan ediyorum! Bedenimde,  
ruhumda hiçbir şey eksik değildir! İçimde olması gereken 
her şey orada ve hiçbir şeyin eklenmesi ya da çıkartılması 
gerekmiyor!

Tanrı'nın sözü benim içimde çalışıyor; bedenimde, 
zihnimde ve ruhumda çalışıyor. Yaşamımın herhangi bir 
alanında veya bedenimde ölüm yok; Tanrı'nın sözüne 
göre, Ben Tanrı'nın yaşamam için önceden planladığı iyi 
bir hayat yaşıyorum: ilahi sağlık, başarı ve zaferin bir 
hayat.
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www.enterthehealingschool.org

EĞER BU DERGİYE ULAŞAMAZSANIZ, LÜTFEN EN YAKIN ADRESE GERİ DÖN:

GÜNEY AFRİKA
Christ Embassy Healing School
303 Pretoria Avenue
Cnr. Harley and Bram Fischer,
Randburg, Gauteng
P. O. Box 323,
Randburg 2125
Tel: +27 11 326 2467

 +27 799 675 852
 +27 799 675 853

BİRLEŞİK KRALLIK
Believers’ Loveworld
Unit C2 Thamesview 
Business Centre Barlow Way, 
Rainham
RM 13 8BT
Tel: +44(0)1708556604

AMERİKA
Christ Embassy International, 
Believers' LoveWorld, USA
4237 Raleigh Street
Charlotte, NC  28213
Tel: +1 980 219 5150

NİJERYA
Christ Embassy Healing School
21/23 Ize Iyamu Road,
Ikeja, Lagos
P. O. Box 13563, Ikeja, Lagos
Tel: +234 808 684 4104

+234 808 027 2995
+234 808 678 3344


